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[[ро хі!І ІНІК()НШ{НЯ рішсння ьроварської :\Ііської раШI 

віз 30.12.2010 X~92-05-06 "Про затвср.1ЖСННЯ міської 
І І рограШI lIідтри.\IКИ та розвитку :\1O"loJi \(NI0JloJb Броварів» 

на 2011 - 20 15 роки 

/ 

Заслухавши інфОР\lа[lію начальника віД.1іл\' v справах С[\І [ та 
\1О;1О}lі l\~[[JlluK Л."!. IlрО ;Іію \[іської Просра\111 lІіДТРІІ\IКIІ та IХ1ЗIНПКУ 

\1O"lO.li u\ !O,lO:lI, Броварів» на 2011 - 2015 POКlI, затвсрюксної ріШСНlfЮІ 

г,роваРСI,КОЇ \lіської ра;111 ВI.1 30.12.2()12 X~ 92-05-06. враховуючи 

!'С[(П\lс'Н.l:lllії [1()стіIiНI1Х кочіl'іli г,РОI1аРСI,КОЇ \lіс[,кої ра:llf IIІ[тань 

\IО"ІО,Іі/І<НІ'Ї [!'):li'[~lKI1 і l'lJ()P'])_ f\:(~\lіl'ії'~ IUПіН!f) ('{lltia_T[f)Ho - СКО/lО\lіЧIIОІО 
- 1'" 

,1.1);Ні,)!() !")('.:ЕI11<':-. "'НJгJ.:-j"\t',)_ !1'!iI~i!I~II, l~i tllН. 1 !II1I-~iHI) ,1L:t11111. H~i:K~1: 

І:\ 11,1\ \1:1 '1'1 ;lc'(i!'itf T:t [(t'I"\f-(\[j:н:rі СІа! ГС!" 25 '3акон) УКП;іїrU1 «1-\г\() \fіlїJI'НС 

C:i',I'.1BP:-l'IУI::ІНН>І в YKp:lїHi". \lіСI,ка ра.'I<1 

rзИРПlЛ1ЛА: 

І. [н(!"чщ:щію IIIЮ хі;І I1IIКl)нання \lіСI,К()Ї І lрогрй\ш піДТРI!\lК!! та 

1',)']11111 ку \1\);Ю:Іі (\\ \с);IО;ІЬ [;рс\11арі 11)) на 2011 - 2() 15 РОКІ!, В'jЯТ!1 і!О ві;ю\ш 
(J!одаЄТhСЯ ). 

2. Визнати роботу управлінь, відділів, служб Броварської міської ради 
по виконанню міської Програми підтримки та розвитку молоді «Молодь 

Броварів» на 2011 -2015 роки задовільною. 
3. Управлінням, відділа:..! та С,lужбам Броварської ;чіської рад!! та ії 

Вllконавчого комітету ПРОJ!ОВЖИТИ роботу по виконанню 'Заходів, 

IIС:lС'І():t'I~IПIХ чіСI,КПЮ Ilр()гр:t\!(JЮ пі:ПРII\ІЮІ та fЮ1ІНІТКУ \lПлоді «\10,10.11, 

~;;, 'l·::~;~,i!;" H:~ 2() І J ::.0 І s РОКІ' .. 
~ " І, : f , ~: І ~' ~ ! f\ " \ ! І , . ! 1 • J .i~ :l'fJf J <., I!~~~-\_!:~I,., 11 ~I.! 
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г ' 
і) І) l ) (J,~l і ~) ;~ ), 11.і _ L І 

J, :\1-:1 IlНi !:IIІ,ін УЧ:ІС [і ~l<):I(цi у "Рllllннтті ріlIlСlll, У 1:І,'УІі 

:\lО,.О;J,іЖIІ()Ї !IО:lі ГНl-:tI. ііі;I,! l!lI:\!Юl :\lО:J(J;~іЖН!IХ І а ,1.![ТИ'ШХ I'PO~la.1cl,I-:!!X 

орпшіЗ:lІ(Їїr, органів У'!ІІЇВС[,КОГО та СТУ,1СIІТСЬКОГО са~lоврял.уваIlI!Я. 

'3 \!<СТОЮ акпrві33l\ії учаСТІ чо:юді у Щ)l1їrнятгі рішень )' Пl!I)'ЗІ 

\ю:ю:.\іжної IIlJ.lIПIКII, IlЦЧ'II).Н;11 \ю;юдіЖНIIХ та .1IПЯ'IІIХ !'PO\I~ЦCI,KIIX 

органі,аl(lІl, ОРl'аllів УЧllіВСI,КОГО та СТУ.1СНТСЬКОГО са\ЮВрЯ.1ува[шя ПрОТЯГО:l1 

20 r 1 і]()К: IlpaIJf{)I!~L:1I1 КIЮР.'\ИІI,щіїrна ра,;\3 " [lІпаlll, \1О;ю;(іЖIІОЇ П():lіlIIКII га 

ЕР,)ВЩ1СI,ка ,\Ю;Ю;lіЖIІ<l I'P,)\I,~'\CI,Ka ра;щ Ilрl! ,\Ііськочу l'U;klВi, 

Ві,1.1і;юч у справах сі\I'Ї та \Ю;10!1і налаГО ,1жено спіВПР31\Ю з лі,'!СР3\11! 

CTY,1CIIТCbKOГ,' С<l\юврядуваIlШ! ВІІЩ!ІХ ншJ'Iа:!ы�хx 'шк;!~щіl3 \Ііста, r-,);Ю'НІ 

СТУДСІГГСІ,КІІХ ра.1 !І'ЯТІ! міСЬКIІХ вузів входять до СIСІа:!)' Київської оО.lal'IЮЇ 

СТУ:(СІІТСІ,КОЇ P~ЦlI, Сту.1С!lтс!,ка \1\);[(\.11, щнrїr\13С аКlllВНУ ) часп, в чіСІ,КIІХ 

3<іХО:lах. ЯКІ 11РОВО;.ІЯТЬОI Bi:I;li.10\I, 

Ha!,(I~llt ІНІ' ;~;': 1~1,ї:l.\ І f~ \;],,[1 ,lj,~"НН)/'\f,,:Ч ':,; 11!!~\!;I.i'~'1I\) <~(~,i:.1 \\"1'>' 1:'у,.11іНі1 

;І і {': ~ ~1 ~ ~ , ... -" ~':l )}. ,;[: ~i н 11 L'\.--~· Н ~1 , ! \' \' r: (\ І Н ll') ! 11 ії P()'~ ВІ 1'1 h':, (1 С Е 1'\ j t ~ 11 СІ:І '1 '\ '""І (1 ] '" [)(' ~~~. )), 

l . ~. , " ~ і )-

ВИ\(1rJН~):\I\ i.)()·~'_IHaHHl l!а:Т,!lО"Іі+\Іо'Н,1 [11)(;01.1 )(IН1Р. .... ~)f-\~I[-') l\l\I,IHP){,'I),H(iHH>I: 

прове,1ені ВІ!()ОРИ дО органів учнівського СЮЮВРЯ:J,ування, випущені перші 

!H):,-r~lllf 1!IKi·ifJlIi1X ['a·~ .. ">T. ~!I_·I~tf!\~[,;alli 'З:11'з:и)[{~) - {[!г:і:!: І!і '):l'>:ОЛИ ()р['ані'З:llора~ll{ 

та УЧ~СI{11ка\в[ ~IКИХ (' \10_'~(\lf" f)oi){)Ta ()ргаН1В УЧJ{іВСf)I~()ГО C;l\f()[~P"C1YB:HHliI I~ 

fI~\В'{а:II,IІIІ,\ закладах ОР['ані'юв;ш;[ ') Bp3XYBaIIHX\[ осоо:аllЮСТСїr РСЖІ[\ІУ 

нав'lа.1ы�І'(11 'JaКЛ3;lУ Щ1Сві;.\у робот", траДlщіїr, 

Робо га ОРІ'<інів учнівськOl'О самоврядування здійснюється відповідно 

статутів та планів, які прпй:\!3ли і розробляли самі учні. В кожному 

навчалЬНО~IУ закладі є власна си;>.!Воnіка учнівського самоврядування. 

Лідери учнівського самоврядування навчальних закладів є активними 

учасниками обласних шкіл лідерів, які проходять під час канікул на базі 

ВО:Ю;!Щ1Сf,r;,)ї ШКО;1][ інтернату, 

Пt1~t H~:('\",JHJBL[\)\lY К;У\llТСТl Epo[~ap':f)K,)'l' \1 Ї...:f,!\ОЇ f1;J,~11i II!J\,Tlit\Y\1 ::0 І і ;1\H~Y 

і .. > ': і f 1 ... І • " ''\ , І \' [~", •• ~ ; ~, ;; 1" , , ;" І ~ 1 " , ", ~ 

JOi,,'Jl,1,l<.ti,',,:!\, l'<.lJ,_,I,--, .... 'і,І\""',)і\\! \~I","ii.L[)\;t,) \ . .'tl\i"'j)tJ11,l., l'ctilll.l.. tltl\)ti!!~L_Lti"':,j 

,,; " 

" 

J .~,,_ , '-- 'І' , l і І' '--' 1 '\ І t ! '-- ! І l 'І< ~ І , '1'(1)' «L Ltlllf і:" )<.11 _ i<L.l,e\ 
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і<~IЇlJl'f,К()Ї ()(1їЖ"IОЇ nСГЖйКН()Ї СІ'І\IIНІСlраllії ВІЛ 1..!-.11.11р. ~{o I;JXI «1Іро 

III""<)f1l~,'J,t2III1>r IIL"'t'i1fH{'f'n ('С'.l:lС~{(Ч\' Itго(ll('рігнтаІІі~lІ()f'() КОНКУРСУ \l~:HOIH~Y 

Н'ТР(,(' \l:~:i";TH(' -- Е ТВ()"l\ PYf-:;~Х»). ;.чні -3:11'3_'НJнпосві С!liіх наВI{(LIf)НИХ заf<1~1,;І,ів 

приііня:н! активну учйсть. До 01.12.2011 року роботи дітеіі були подані до 
IJРОВйрСЬКОГО І(ентру Зйіінятості ,,(С ()С).12.11р. відбулася виставка робіт тй 

нш'ороджено переможців. 

З ~IСТОЮ СВ()("'lйСНОГО уко~.IП,lсктування Kaдpa~Н! НОВИХ робо'[их ~Iicц[, на 

піДПРl10lСТIJЗ.Х ріЗНllХ га,lузсіі СКОНО~lіки с[]еціа.піста~ш цснту заіінятості 

провс\'\яп,ся се\lінари "3 роб()ТОЩШIІЯШ1. на ЯКІIХ нал.ається інфОІНlа[Іія ЩО)lО 

~IОЖ;НllЮСl і [[[10фссіііllOl"<) наl)'[ШІІІЯ на lН!рооництві, а також інформація про 

осіб, які "ЗакіНЧУI{"JТЬ навчання. []ерt:'llйВЧйННЯ та пі!\вищення квапіфікаl[ії за 

I[ШІраВ,lСIІІІЯЧ центру заіінятості в наВЧ;С11,IН1Х :ЩК;Ій;lйХ (вкйзується профссія 

(спсціа,']Ьністr,) за якою проводилося mшчання, ТСІНlін навчання та ,,(ата 

закіН'[СIІНЯ навчання). 

у 2011 РОІ(і Bi,L пі;\[]!'I1(:\[СТВ, : СТСІI!О!) та ОРI,шіза[(ііі :\lістСІ не Н;ЦХО;\І1;ІО 

fIРОIН)'Н1uіП ІІ!І1,ї\1 СПН'РСf{lf>1 \ІО:І<\'[іі!\"НИХ ТГу,l(lЧИХ З~lГ(НІІR i'~ '~~і:[\'ЧСНЯ\1 

\!{'.k1~;I;. :~I<,i !~:)·,"~:.t<i" 1\;1 {'::;.'1Ї L:: к ILСfП;'; ~;JПН;1ІіJСlі. 

! І.f~~IП1'" '):]і1~jЯ,[~)~'!! '!:-~~~_'Іі::чс (~;H'ГiT~') :'Е:1І'lі \1(":),)ті rrрофоріснтаllї!Інііі r(1t1 I)Ti 
І" 

[Н;[:Іні,):<.і p}~Ji !!pi'!11'~p!f-HI;1I11(1HI '{.іХІ),JИ ,;І:ІЯ УЧllіВСt1f\"(1Ї \ll)j!(\'li \ЯР\l(jРf'lf 

професій, Лні віДКРІПІ!Х дверей, Урок реапьного життя, профорієнтаційні 
треніНПl-се.\1і!!аРІІ та професіОГРJфічні зустрічі). 

В іlIфnj1\IZlIІЇЇIf!Г)\I)' секторі І,рnвСІРСЬКОГО ~licE,KpZliiI(eIlTpy "Зайнятості 

]10')\lіщено ,1.іЮ'Іt1IЇ KO~!I["I<1Тep з [lіДК~lЮ'ІСННЯ:Vl ,10 Інтернету. 

/l.,lЯ пі}{внщення ріВIІЯ зайнятості насе:1еlllІЯ та іllфОР~Іування у 201 І році 

центром заіінятості було провсдено 3 Ярмарки вакансій, 5 Днів відкритих 
двсрей, 2 Ярмарки професій, 4 прсзснтації роботодавця, 24 міні - ярмарки 

вакнсіЙ. 

Протягом 2011 року спеціалістами центру зайнятості було проведено 23 

семінари з орієнтації на підприємницьку діяльність, в ЯКИХ взяли участь 

ІІОЕ!а,l 200 осіб рсгіону. 18 ;\IСІ!ІК:lIЩЮI чіета У віІхі до 35 років наЛСІІІа 

О:ІlІора'ЮВ<l B~III;IaTa ;юІI,)\І,1ПІ [!() (іезро(іітгю ;(;ІЯ ОjJl'аllі';,щії IIi;lIIPIIC~!HIIIH,K()Ї 
. . 

,'(ІЯ;І1,I{L1-':Л. 

_.:!: і і' 1:lі ,'і:l}! \'li ,1\1:іНIIА ,~\'I)l(і,lI)Нllл 1!~1L_'!:,1 ;1(1 [i~HTil) ;:Jj'l!i~i~)\':'!i 

'~Pf.~:"'H~' ((',".1 f,". ()ci,,'~ ЦІIС1:1 Hrfrl\'Cl\fHrk·iI~. ЯІ.:j IIГ'\{l-,I,·rН~:-НЛТf. р \r f~!I(,r~:l!l!1 

PIII1\'OCl!t1h"1!1 Н[jl!!И\: 

!fa!}ri'-L'I!,({~I:'~ ~,Н":.I.~сjіlЗ 'J"':BtTl1). За ',і>\ І ніП ll",:pi\i:~ ІІа [).\_ІI)Jjl :;1 Н,JВ,)(lТ\\'IГ;..'111 

робочі ~ІіСІІЯ ПРйІ(СВ,'lШІІтовано 20 випускників. 

')1;', 

J. (j1f1[JЧУВ:1lfIfЧ 1!~lrliOfl:l .. rr,[f()Y t'bi,·J(1'.h\('-r і. 

!І:І r piHI'P1flll' I'!!\III;:!III'~I '1(Jї{]lі. 

"'І 11,:1' і-', \.:' 'і"~ 'ІіІ І І ~l І і' І, ' 1 l jl ; І {t 1 J І 1 І; ! 1 \ , І: : 11 І І • /І \' 



іk:IИI{()Ї RіТЧII'1Н~Ij()Ї ['lіііНIІ I[РllеН~Чl'НI НI1ЗI1<1;IСННЮ \lіеТ<1 ві'l Hi\It'[[bK()
'~)::IIН1С[СI)К[1л JaI'(1p()HI1!~i[1. f1 ()i():(;~JTCf:a:\ IIaB![a_·lf)[HtX ·~af~;IJ.,·LiE ор['а({і'~\:1l3ЗН() 

BIICTaBf;11 :lітс'раТУ[l11 { іс.:іl'[l[[ RС,1І1К()Ї RіТЧIННЯН<ії Kit'lr1l1, З::І КПЖНІІЧ 

наВЧз',lЬШІ\1 3::1К;I::І;[0\1 'З;lкріll:lсні Р,стсрани ВС:ІИКОЇ RіТ'ІШНЯlю'і віЙНI1, які 

отри\!ують ПОСІІЛЬНУ ДОПО\ЮГУ від Р,О,lОIПСРСЬКIІХ загонів шкі,l, 

IJjopoKY учні н~шча;IЬНIІХ закладіl! ІIРI1Й\І<1ЮТЬ участь в заходах ЩОДО 

святкування ДНЯ І lcРС\ЮПІ. 

Трад!!ційно в \lісті ПРОВО;l,{!ТI,СЯ свято до ;lня lБРОЙIШХ СIІ,l У країни 

«і<;[у\ї ка[lітанів». ()8. і 2. і Ір. стаРШ()К;ІаСНl1КII 1\'НІна.'Ш>lЛI заl'а;II"1<1ОСlзітніх 

Н,!IJ'[а,[I,НllХ '3<1К:Іадів IIРIlIlНЯ:1І1 ) 'I::ICТl, І> К(НІкурсі, який ІIIН!СВЯ'IУВatJСЯ 20 
річнltці З0РОЙНИХ сил Україшl. 

-І. П іХI [НІ:\ІІ,;І оіі.1.аронаної :'о10.'10.1і, t'11[Н!ННШ! ТВОРЧО:\ІУ, 

інтс.lсг.:ТУ,l.l[,НО\IУ та ДУХОВНО).!), РОШIІТг.:у дітсй і \!0.10;~i. 

()pr'alliJ:lItiH 1\! іСПJНIІО 1'0 :І()зні:I:!ІІ. 

i-іЛ2.2011 РОІ":У в '-.:[<11 "Г!РL1ЧСТL'Й» tJі.\О)IJCЯ \lіСI,КI1І1 захі;\ - ШОУ-
1'1[' :1; .... '1'1:: .. K()X:Hll[:1 ') !k'[I!Il l )j"} !1(1;_"1)-1,'1)I, }!!,l).\1: I-:'J>I:I11 y(!:-I .... ~Iь IIPC,'lCTaBHI1Klf 

,:1\,1\..'11 I~'l h:\)Ї \\\1_1(),Іі ,\1k'1";I. 

"11, :),"11'1' 1\,; ; .. 'І.і , 

1), ... >~I\.)!"1(1H) «~IiI-lep(1CCl)1. 

З ~ІСТОЮ поширення інфорщщії про f'вроtIейський С'оюз, розуміння 

\leXaHiJ\[Y ФУIІКІlі(1IIУВ::ІННЯ ('RРОllсt'IС'I,К()ГП СечЛ']), 21.()5.~Ol і РОІ<У О 12JЮ 

['(\'!. ІІа \ 1::1IЇ.l::1Н і Свп(іП,'jIJ l:іЛnУ;Т:IСІ, іIlТС:IСКТУ::l,lШО-СП()РТlІIJIІ::І Гі':1 "(,'вр') (1ІI('0( 
2() 11'. 

24 <{СРВІІЯ 2011 рог.:У о l-1Л()ГО;\lші в \lа:[()чу залі ВІІКОН::ІВЧОГО KO\1iТt~TY 

відбулось нагородження І ІU'IССНlІМИ l'pa~101a:\1I1 та ціННИl\1И 1І0дарунка:..ш від 

міського голови тринадцяти кращих представників молоді міста, які досягли 

значних успіхів у реалізації молодіжної політики в місті. 

Також пройшло вручення молодіжної Премії міського голови кращим 

представникам молоді міста Бровари. Молодіжну Премію у розмірі 500 грн. 
О1'РIІ\lа:1І14 ПРСДСТ::ІВШ[К!І ;\ІО,lоді. 

n \1. г,іlliВЩ1ll ('11'11 ,\I�TH'I,I-I('ІІа:!І,кі С[ЮРllІl1ні JIlКО;ІI[, г,роварськс ВІ[ІІІС 

\'llr:_'ll1 1!k' ;Ї ~:\.ї!.'l>:~!C !Іі!"\'.!:і ~,lf:!J,)Ї L';;("!'!([Вf!()Ї \1~tif-:l н '.Н-:і1:' 

І' 

()r,'"T;'�")P:-1Iіі ')11!1 \1'~fl\'T'!, \1(»!;:{rIP()l~li [!і\':IЧ fі:1РІ!:11IfIЯ Е ,'!IIТ~111(1-'1)lі~ІII)кій 

!I!I:()'I~1 1J,{ііll'.'-\· cry,)r ['[і!'!! 11 \1:~(I,"I(,PHc'c;"i 

t,lk :~. !l:l"І\'() [!~i \.)!:J~[J."::H~t;'~, 

2п '!ернrrя 20ІІ poг.:~' 3 lо(lО :ТО 16(1(1 R П::lРКУ КУ.1Ь1'УРI! віЛЛ()ЧltIIКУ 

І І Ч '1 (, ! І' " ~, "1 " 



,1" 1 :>' '[<1 \ ::l:і;\llllі C"uG",l:.! Ilі",ГіШ;[11 ([[ор [llьні ,ша: 11H[[~ 3 

ti.l '.!!.lt,{{,,-H\1 ГCHi~:. f...lili!u\)~!;. lй [1\Jk.~IJ\'tJ; tJ~ll.2l:II(1 CIIOPIL\ll'lliH 1(IР()ОВ,,)ГО 

,--'ll')i'l;_ ;'lI1Ki~·I.',) lа ·"\l\)\ •. 'li1"'::[JKIJJ'O CT~C[lj.J··; 

'{ 1.+ ", Л() 1'+" ві,'!6унся Ilара}[ спортивних аН1()\1О0іJlів та 
\1(УІ('[([Н::іів, які [[роГіIll:lIl НУ:IIIІ(ЮІІ[ НIШIО['О чіста (110 НУ:I, ГШ·llріllо., Київ([,кіі!, 

К()I'О:IСНКо. та НезалеЖIiОСl і); 

з 1'+~',lO 1 іО на :\!аЙ,lш[і евобо,lИ БУ,10 органіЗОВilЛО виставку 
СПОРТИВНИХ аВТО,\1О6ілів та :\\Отоцикпів; 

з 1'+"'до 1 і" Ііа вул. ГШ'аріна IІрОЙШЛИ [lОказові ВИС'[УПI1 на 
е[IОРЛШШ[Х ~ШШІ[[[ах, \IОТО[(IНСlах то. З\IШ'Ш[[!Я '3 aBTOC1CL10~[Y; 

n 1 .1I1ПНЯ З 1900 год. ,10 20Оl; гол,. У ~jалому ЗCL1і нового аД\lін6уд[шку (вул. 
ГаПlріНli, 11» ві,'!БУJIL)СЬ фіНa:lI,не енп,) "Кр(ж Зr') успіху" в ра\lках со[(іаЛl,IIОЇ 

IIР,)I'Р<,\1l1 ":\!О;[(1;(Ь, за якою \lайБУl не". 

f)poBapcl,Ka \Ііська ра,'НІ та \lіська \lОлодіжна гро\шдська організація 

":\!ОЛО,lі РСlіОНI1" сllі.1ыІo З КlНlпанією [HTCPl�ct-провайдером "5равопорт" та 

КО:IІІI[шією СВЯТКОВИХ lIОС1)Т "Псста" напередодні Дня \\Олоді провели 

с"ці:J.lІ,'[У [1[[[(11" "\LО;Ю:l1>, ':а ЯКОІ,) \Іliйбут[!(· ... АКІ(ія ВК;lюча:l:! Трll заХОДІ!, а 
ca)'I~: 

1. К()ІН:УРС "\lіс 1'[1 \lі,'ї"l1 інтернет };Р()I111і'll!IіІ[ll 2011". 
:~1""I')'1,'U~IJ,-:~J lі;l 1,.':ііl і .• , !;()\1II.~I!iїI I~,,'':;~i l,~ :);':'E,),)',;:~,!_ IІре)")),) ,"1\1 .HH~.\ 

\Ііс:щів. 

,~I\,_ і.іі,,, :l::1I .. \:, 1,,1 ",,.-,,", ~:K;:! [1[)),;;:,:н.I,) .(i,i~[I) t>l1::~1 

Н(tг.Ч(1.Іьні ·і~1К·1,j,'·JИ f;РРIJ;ч:Ї1; Г'1':llу[:на_ї;'l li\)fJ,l 1 ч",~рння !І.і Jl~~Hf, 

захисту дітей і завершилась напередодні Дня Молоді. 

З. фіна.1[,Н(, свято ІІі:! н~нвою "Крок ,,\0 успіху"'. 

Пі,,\ '([К фіна.1ШОГО свята "Крок ,,\0 успіху" вілбу;IОСЬ наГОРО.'\ЖСf!НЯ 

\Ю;((),'(ІІХ ;1l0дей віКО\1 від і5 ;]() 35 років, які IПЯ;В1 участь у конкурсі "\[іс та 
і\!істср інтернет БроваРЩИНІ{ 201 ]". Пере\южці mПН:!'ШЛlІСЯ :VlеТОДО~1 

онлайн [олосування, яке відбува,lОСЯ на сайтах city.bt"ovat"Y.llet та vesta.ill.ua. 
Також, під час свята відбулось вручення подарунків Соціально

реабі.'lітаціЙному центру "Любисток" та Міському центру соціальної 
реабілітації дітей інвалідів. Подарунки підготували адміністрація та студенти 

Броварського коледжу ВИЩОГО міжнародного університету розвитку людини 

«Україна», ПО.lіl\еЙської фінансово-правової ака:!С\1їі та ПШЛ "[КОНО\lіко -
ТСХlю;югі'IIНIЙ університет 

i~ - і6 ~'rIlC"PII:}:l:1 :01 і por,'~' н ,'li~'fi І;РНР.:IРIf r{l'с!!Їll!:I:II'Е~Тr<~)ні ·Зі:С\{).l(! 

[~;;[ \'"і' )) І '~~:~'ll'[lfj; \lik-r .l;\":l!fl,'! \J ,!fl,i (l:_,ll.:f: :~l, ~I t.'~I"'.lf.': 

1:'.11.2011 [Hlh;Y nіі j іЛО го"l!lІі в ПРllчіrfН'lrні f-:lIIrll('l'Т-ХП,'IУ ТРі!. 

.,!·!.'IJ\!ill:i:I'~ P.i,>:tlY:~!I:':~.f :Т)('t!r!,>·~'IЧ .. '[1 '~:l Y({~1CTf('I <:.:;'IP.f{lfr:TI'J t<lfїЕ1..~!)~:()·:· O"_'1~Ki!('Ї 

·JlЧУ . .{~J~~(!,~Ї :1'1\llflіГГ~1;l[!ії" 

r:, ~:,~\I:~,'X "i,JXO:IY I:PI.Ji1iJi:I' \~, fl~"1(iij":P,2 Н~!I-\.)IЧ).]~j';,·Н[I~і ~'P~HHI[X llPI..',l"'::~lt:!{III~IB 

CTy.'lCHTChKOЇ ~1O.10дi КИЇВСЬКОЇ об.1асті та СВЯТКОВІ1І1 КОІщерт. Пі,,\ час 
j"';"'1"\ ~,'II"1 11 ~;1': :.r~" P.i."~г.~·.-"):I РГУІ'('ІІН<{ Сt'!""І'llf.~';I"-:11-ір ~~Пfr!:.')II.lі;1тір r'()l()f~rf 

" " "о 

[1!",-' h- '[ ',1 ' І І 1 ,-"1 !"';: r ' " , .. ,':! " r :' '.1 І' Р. ,'І' 'І { \ " \ 1 I~ jf 1 ~ і ! f ". 

11: :1'-';"I',і:1Т;!!!Ї:" ~'~:I!!·,~'I !-;/"\Ї {'{\!:~1"''li ~':.':"\:..>_l ~-н;и .... 

І) -~' ) і >, о 



'.,.:} 

"1\'1 'и ., .. 

') IS,(I(J [,і -'О,О\) ['(і [111'11 "і'l"УР'l'Я СКЯIК<іКІIІЇ "'''H[I''!lT ']п )'Ч;llїі 

.... Ty.:LCHTCI,~~IfX ~~.1~1':!:Tlff·;lB !11ГЗ .\{іСТ:і. [Т)'!ІІІ /<T�{'l""!{\-\;)ічfР.[!Ї···. Г'<Н: ['р)іН{ 

7 - {{Г1:;:.i~{['\\ [j1():-();J.,Сlt~'r~. ({.l;~ ?;.~!\)}~ [[�-".·;tСГ(1ВНlн:і!~ Cr:C'lpc .... I:J .. r t lf!I)!'{) ~~~~}IY 

спорту .- бокінг, 

! lrl lrlXC'.li lЖТУІІНIІК ,lіСI,К()I'О ГО.l0ВI! Лн,'1рєєв в.о, IlpllBiTrll\ \10.'10.% 3 

ЛНС~І Студснта та НШ'ОрОДI1В ПО'JССНIІ\1І1 l'ра~IОТЮ1l1 ЛІ ціННI1ЮI lIOдapYHKa~1I1 

7 КрrlЩllХ ПРС:\СТrlВIJIІків СТУJ,СІПСЬКОЇ \1O.10,li \Ііста, які ДОСЯІ':111 ЗlIй'IНИХ 

успіхів У РС::LlіЗrlції ~Ю.'Ю:lіЖf[ОЇ ПО.lіЛIКII в \Іісті, 

') 21 ЛО ;](і 02,00 Г\1;ШНIІ IlpO~III.la скятк()ва \юлоліжна ;IIІСкотска 1а участі 
[)J [,ізоrr та Dj Slrlgc, 

і G ГРУ:НІЯ 2011 року У К(ЧЩСГТ-ХО!lі ТРі ~ «'ГСГ\lіна.1» :) іІІініаТllВIІ 

l'y6cpHrlTOpa /\IІ;J\\1;[ія ПРl1сяжнюка. lJіу')увся Іюворічний 1;11СIЮ\llшаНII~ O;LI 

ХІЯ СТУ,lснтів КІІЇВЩІІІ!ІІ. На ;rЮЮ\IУ заХО,lі 6у.111 I1РІКУТl!і пона,l 1000 
CTY,lC'HTiB, ІІIК'1;lярі, IJllк;rа:щ'!і, РСКТОГІ[ 11)",ів та :ЩРСКЛ1!'11 1:"ЛС,lжів. Ссрс,'] 

~:~11!~,\"_'lj :.: 1;1,,':,1' llf~~j 1) \Jj::' '....'j,':~\; ".)'\,1[i:I~,~_I].I~I~i.\ !1:1~< 

~. (f"'~\:'"\I:-I'.:~~:lt~! ~_11};)(1I30!'1, С!!(І{'і!Гту 'А{!і"ll'Н ї:? І!:)(:'>~.І:І·,П !.~:t 

і.о' .:: І:' ij;~ '. I';'Г[!\~ \. ·lrl.!,;,(t""ji~~.\1:: \'t-~) ,"1."\" \. 

') \1\~!l\HJ [11_'!.:~ !!lll.·ljH:-1 \!~1Г~i.I~)H()\..їi Ііі І) \(H<H~)( .. :rl ,J, ~~l'fll JI)\,:·!'! .. ~t. 

пропаганди З1ЮГОВОГО Сl!Особу життя, профілактики негативних ЯВ!1Щ у 

:\ІПІІ'[()\І)' cc;",~,l.':'!H!i!!i, f)I)()R:l[1CI,I~II\1 \ІіС!,КIІ\1 І(СНТРО\! COlli3:H,HIIX С:lу;;,~б ;(.151 
сі\!'ї_ :(іТС(1 Т3 \I<11<1:Ii 1![lОТЯГО:lf 2() 11 року ПРОВС;Іе!ю H~t:':T\'[I!!Y го(іоту: 

- з \ІСТОЮ l!рофі:lаКТlfЮ! 'J:ЮНЖІІВ,IIil, у \Ю;Ю}lіЖIj()\lУ CCPC,lOB11llli та 

IlрОІІагаНЛIІ З;(ОРОІІОГО способу ЖІІТГЯ !ІроксдеН0 КОН!lеРТIІУ !lрогра\IУ .. 3а 
здоровс майбутне"; 

- інформаційно-профілактичну акцію з профілактики зловживань та 

попередженню хвороб, які передаються статевим шляхом «Не помри від 

неосвіченості»; 

іНфО]1!\fаційно-профілактичне тренінгове заня1ТЯ «Вирок суду 

наРКО\Іан',)1 [Н;, ,la.li?» з особа\lI[ засуджсн!!ш! до покарань, нс пО!\'язаНІІХ з 

ІІ\Н\І,Ш:ІСІІІІЯ\! но;!і, Яf;і !ICPC"YBaI<111, на 06;Ііку в f)puHapCI,KO\I~ \!іСl,КО\IУ 

І І і;І;JO '::11:11 І; і" ,E;JiKi,J.:OI\) \1 іЖ:'~1 і:, іН 110 10 ВІ;I,;ll: [\' 1'1'1 [,І і на:! 1,11, l-1Ш КlllIаВ'I, ії 
l f і l. [ і \~ f ; j І і: 

!r1.!){);1'1'1IrilftJ/) - 1!:I(1P:lr:lH'~(f:r '-: ;Р'І/іlі) ,,~II:~TP rrj(\r) :~,"I!'I!' 



\1l\..1.1 ~li',1,1It)iHjr"i·,Hl I).\.lILI ',\':~\1 Ilf)lJB~,JS::H~1 .1і..і'І')!lії 11;1 I'L\I} : ~",.,\i Il),li J ),\ 

'::;l\)tkЧ~tlіl ...:rl,J~іГ; л:rп·[~!;>. 

\! :11'llІіі1 Ilсріо}! \' "РIІІІIКI,'IІ,IІII, таБОР;IХ СIІСlrіilліСТil\1Jj ІІентру було 

rl;'0B-С,lСІІ.) 'J:tX(),'!II '3 11"IIСРС:!Жl'ІІІІ~ ІІсгаТШJlIИХ "роявів \' ,'(ІІТЯ''''\І: 

СсРС,lЛВllщі, 

До :(lіЯ вшанування IJa\I'яті :ІІодсі1, які IIO~lcp;HI від СІ !lЛу в I'РО\Іа:(і 

\ІіСТп ПРОRСДсf[Q акцію ,,3нати нсдостатньо, rlOстарайтссь зрозуміти". 

В рЮlках робоп! В,L:lсо.1СКlорію «3л:оров'я» лікаРЯМIІ-ВОЛОllтсра\ш та 

Сl1сціа:lіСТ;JЩI цснтру 110 наВ'I<LI1,НИХ заК.l,цах \lіСТп ЩJOВСДСIIO 92 l'руrЮIЗИХ 

lанять (ОХОП,lСIIO 1930 осіб): 
В рамка, \lіСЯЧНlІка « КШІ;ІЯ нікотину ВБJJRає",.» :10 і\lіжнаРО!lНОП) :!НЯ 

Ос!ТlО'IIОНУ Il!1lJlJСДСflО круr;ші1 CTi.l ,'(:1 я ВaJ'іпшх ,(і\іача, НС К:!Ш:::». 

!lр,щіВIІИКIІ Броварської [~P л ПРОВО!lЯТЬ щорічні \lеДlІчні Оr:lЯДИ 

НсПОВIЮ;lітніх :(і'](~й та СТУДСНТСІ,КОЇ \l()Ж),lі, За 2011 рік оrлянуто 1997 і 

особи, щО СТ3.І[QШПЬ 98% \1О.10ді \lістп. 
11і;(пові,ТI!() ДО 'ІІ1ННОГО заК()IІОJ.аR,,'ПJЗ ,1ikapi-нщжо.lОПl сrrіВПРШ(ЮЮТI, з 

"р;щіВll>н;а\lІl І;роваРСI,КОГО \ 1[3 ГУ \ ше УкраїIІИ, СІ: іКООЮ у СІlравах ;\iTt:ii 

. {. . 
:' :::,1.,:1 І"~. 

\;~_I~fЧfl~1\Н1 !rl'{1[1,іf"'~j~jh:(1\IИ П!lI,\tН),1~1~ltJL'>[ р\)~"Я\.'~lkННlНJН,l P~)C)I.'la -":~p~,;1 

населення \lіста 3 питань пропш'аНЛ,11 з/,ОРОRОГО способу житгя, профілактики 

Ш,l ІСі І,Л:, ГIОllсРС;(ЖСIІIJЯ ГНіЯІ1Т1Jа, ,C'IK()rO,li'J\ry Тп IІЩЖ()\lilнії l'C'PC;l 
IН'ППР,IІ<1'lі'!чі" їіК::lРЯ:Шl lІаГКП:Г(1I'а\IИ П!'П'llпаl{() 222 :IСКІ(ії,2 "IІСТУГlll ІІа 

раліо, 2 BllcTyrlll ІІа ТС;IСОЗ'lснні, (1I1у(і:гіКОВ:1НО 2 статгі Іі l'a')(~Ti, орr'ані'ЮВаІ!О 

16 ,lt:\lOHCTpalliii профі.l:1КТ!1'IНlіХ Фі_lг,\гів, ПРОВС;lеIІО (j БРСЇ!ll-рlilll'ів та 6 
конфСРtOнцій, 3ссмінари, 3 - КРУГ;lі СТОЛИ. 

В поліклініці Броварської ЦРЛ працює кабінст «Довіра», який падзє 

медичну до[[омогу з питань профілактики ВІЛ/СНІДу. В кабінеті працює 

лікар та медична сестра. 

29.IО,llр, агітбригади напчальних заклщів прийняли участь у міській 

\lо;ю;(ііКflіїI аlщїі «Лень без ТЮТЮІІУ», якз rrpoxo,lICla на \1зйдзні CBOOl\lll, 
~'[{) ~lHsj 1:1\)POI'I}~!l 3; Сні,10\l н '1ar:;J;I,1~lX rrpOBC,:Ll'[[L) КОНК: P":~I СІ ЇННlі),(1К. 

11, 
~'І()г~,ч~!~(j CI!I't'!') :-К!ПТ51. ВJ:!IІПР1·r;J.lfJIН.' l'T11~:[('f!H;1 Іrп Рl:Н.'11ПГt) '~'JI)!"'()P q-. 

rll"'lIН~';.'!:;~-ТI'!-\' IJJl~і'I-[!IРlf'< 'Зр[jtf(")I-. 

t 1:' I'1i~,:"II:·11!1'] CI!1C]':l рі'Т ()~.").~ .:1) і (1 '1:1!-::-' \~p (\ j -! --., !-1':;;; ,,: !~"'(' 1:'"'\ 'І).' J >,J,f'] 

i,,,';::l~i\lll\:'l :,,::'111:і:ll1 ііа ~{all\)(J![ aHH,~ іі 1[1J[IP~:[{[llf Bi~'I-iI' Ijll~C! ІС1у І; . tl: 

у БРОR~rСЬКО\lУ чісr,КО\IУ центрі СОIlіЗ.1J,lII1Х служб ,'1.'1Я сі\(ї, дітсй та ~!Олоді 



" ' 
! " l, .~ j ;. ':'; ) (1 'І t 1~ '); I\.~' v І І, [: і 

') і і і! l' '! І,., _ ! '} ! ~'! f і І\., І' 'і' І., І; .\ і. і_І і :', ) [,. J t " і ,,-;' _ \ 'І ' , . t і· 

та :rtkiTI, ~i.l[)rrrc 20 C[1,;iiTIfIHf;;X 1~.lyl)iB pi'JH;)rO СГ1Р~\~УРJ:нrня. 

6. L·uHj.a ... ioEii [араНіїі" [а заU\.'зн~ч~ннн Mu~·t(J)l.i :m:Hl~lU.\i. 

I:i,CL~':lv:\l з :;i{fi'l;tvt)tї,," [lИІ"а!іf) рv3[~lя;~а;\Jlі)~Я ')3.ЯВН IРJМ3.ДЛН ~~i;~I3.. 13 
'1,)\1:' '111Сlі Щ),10,l,і, IІ!Ю B3"rтx на кваРТОО:lік у Шlконко;чі :;ri;l,HO з ;LіfuЧ!!,\І 

,<;!lп,)І)\І,\\ :ІакоІ lO:ЦІІ";ЛЮ:,1, ВІІ,)СЯТЬ'::Х "Іін!! в квартирні СllраВI! ві:Іпові,'ІIІО;J,lJ 

ПО,l,lII!!Х заяв, ПостіЙIЮ IІР,)ІЮ;l,IІТЬСЯ іНфОР\1УВйНIІЯ насе;теНIІЯ М, Бровари про 

заІlр,m;!ilЖСННЯ кУкраїні ІІРОІ РЮl1І крсюпуваllllЯ U~:lіКfВщтва а{),) ІІРИ!tuання 

ЖІI 1,1.1 ;L::я І'р,J:,I;Ц}!Н за ;;,сржаВНulО ІІР,,! РЮіОЮ "дОСТУІ!НС ЖIП;Ю», 

В '{ас()t)з'\: \ТJС'ОRОЇ іНфС)Р\lо.rrії рnз\тіrrr:-н()тr,ся ()ГО.l0Іuення пр() )'\10ВН 

уча,:ті в Дйllіil ІIРОІ'рачі та [ICP~;IiK 06"сктів IІсзавсршсно!'о ЖIГГ;ЮВОГО 

бу,:J,іВН~f!1ТR3.~ З(lТRСРД/КСНІ{Х ;"'lіНРС['Їонбу .. lО\l ІІа виконання вrf[IL~за3Н(lчсно"і 
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